Marts 2013
TORM A/S overgår til elektronisk aktionærkommunikation

Kære aktionær
Bestyrelsen i TORM A/S (TORM) kan meddele, at Selskabet med virkning fra 12. april 2013 vil benytte sig af elektronisk
kommunikation til alle TORMs aktionærer. Dette giver blandt andet mulighed for hurtigt og effektivt at indkalde til
generalforsamlinger, så snart de bliver offentliggjort.
For at kunne udsende elektronisk information fra Selskabet, bedes De derfor oplyse Deres e-mail-adresse til TORM.
Således registrerer De Deres e-mail-adresse:
•
Gå ind på www.torm.dk - klik på "INVESTOR RELATIONS"
•
Log på Investor Portalen med NemID eller VP-ID
•
Angiv e-mail-adresse under ”Min profil” og klik på ”gem indstillinger”. De kan til enhver tid ændre Deres e-mailadresse på Investor Portalen
•
Vælg hvis indkaldelse til generalforsamlinger ønskes tilsendt pr. brev
Hvis De ikke har en af ovennævnte digitale bruger-id’er, kan De på Investor Portalen oprette Dem som VP-bruger ved at
klikke på linket ”Bestil en engangskode”.
Har De spørgsmål vedrørende Investor Portalen, kan De kontakte VP Investor Services A/S på telefonnr. 43 58 88 93
eller e-mail vpinvestor@vp.dk.
Hvis De ikke har adgang til internet og fortsat ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling pr. brev, bedes De
anvende slippen nedenfor. Send slippen til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.
Hvis De ikke foretager Dem noget, vil De fremover ikke automatisk modtage information direkte pr. brev,
herunder indkaldelse til generalforsamling, men skal holde Dem orienteret via dagspressen og TORMs hjemmeside
www.torm.com.
Beslutningen om elektronisk kommunikation er truffet i henhold til §6 i TORMs gældende vedtægter, hvortil der henvises.
På TORMs hjemmeside kan De også finde nærmere oplysninger om procedure for elektronisk kommunikation.
Med venlig hilsen
TORM A/S

Denne slip skal KUN returneres, hvis De ikke har adgang til internet og ønsker at modtage indkaldelse til
generalforsamling pr. brevpost. Slippen bedes sendt til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.
Jeg ønsker at modtage følgende information tilsendt pr. brevpost fra TORM A/S:

□ Indkaldelse til generalforsamling

VP‐referencenr.:

Stegkode:

